
 
Bestyrelsesmøde d. 17/11/2020. Kl. 19.15 
 
Placering: Regnormen Naturbørnehave, Jordløse Møllevej 14, Jordløse, 5683 Haarby 
 

Deltagere:  
Bestyrelsesmedlemmer: Linnéa, Peter, Kaj, Martin, Sidsel, Kenneth og Sarah 
Suppleanter: Rasmus, Poul og Line 

 

Nyt fra børnehaven:  
 

1. Gennemgang samt godkendelse af referat fra sidste møde, samt godkendelse 
af dagsorden.  

2. Valg af ordstyrer: Martin 
3. Valg af referent: Line  
4. Personale nyt 

a. Der er for få timer til personalet 

• Hård opstart, børnene tester det nye personale af 
• Det slider på det nye personale 
• Obs samtaler med personalet om hvordan de har det i børnehaven  

b. Der er planlagt flere dage hvor Aske kan gå sammen med Linnéa  

2. Der holdes små møder med personalet x 1 ugl. i børnehaven  
2. Der skal planlægges bedre med personalets timer fremadrettet.  

 

e. Vi har behov for at der sættes flere timer af til personalet 

i.Udspillet er at Anna-Marie og Hanne, kan sættes op i timer  
5. Gitte (Fra sfo på Friskolen) har tilbudt at hjælpe os.  
5. Martin laver et udspil til at man laver en arbejdsplan på 4 uger hvor man har en 
struktureret dagligdag og evt. har personale heroppe selvom der ikke er meldt børn ind på 
pågældende tidspunkt.  

 
5. Evaluering af forældremøde 
a. Referat af forældremøde skal også laves på papirudskrift 
b. Vi mangler en ‘’Glemte ting’’ snor i garderoben  
5. Køb af børnehavens grund 
a. Lokalforening er ude at undersøge om de kan købe skolen 
b. Efter 1/1/21 har vi reelt set ikke nogen lejekontrakt 

i.Skal vi indgå i en dialog med kommunen for at høre hvordan de forholder sig til det 
ii.Vi satser på at vi kan få lov til at købe børnehaven fri fra skolen af kommunen  
iii.Sarah skriver til Lene Vilkløft hvordan vi er stillet hvis køb af skolen ikke går igennem ift. vores 

kontrakt 



iv.Sarah snakker med kurator om forlængelse af lejekontrakt. 

 
7. Tilbud om at købe friskolens plads i tilflytter brochurer, skal/skal ikke? 

Det er vedtaget ikke at deltage, da vi ikke mener at vi får nok udbytte af det i forhold til den ret dyre 
pris. 

8. Skiltene ved landevejen, hvis punktet ikke er afgjort inden mødet? 
Vi afventer til sommer 2021, hvor vi bestiller dem når pengene er til det. Kommunen 
vil have 4500kr for de to skilte nede, ved landevejen. Vi laver eget skilt til muren på 
udlejningshuset nede ved Landvejen. Kaj har snakket med udlejer og lejer, som har 
sagt god for vi må hænge det op. Sarah samarbejder med Louise(tidligere forældre), 
om at får lavet et skilt, magen til dem som vi har, op til børnehaven i forvejen. 

 
9. Budget skal lægges for 2021, skal vi gøre det i fællesskab 
a. LDD har lavet budget til os med forskellige børnemængder 
b. Der laves to budgetter fra LDD. Med Hanne på 18 timer og et med hende på 30 timer 

i.Næste år er der flere børnetimer og derfor er der behov for flere timer 
c. sidste hverdag i måneden indbetaler kommunen tilskud for børnene 

 
10. Markedsføringsplan 2021, hvor mange børn har vi plads til 2021/2022? - Linnéa 
hvad er kravene for godkendelse til 24 børn? 
a. m2 og toiletter afgør hvor mange børn vi har plads til  
b. Vi skal have fundet ud af hvor mange toiletter der skal til for at vi kan udvide 
yderligere 
c. Ift markedsføringsplan er der udarbejdet et årshjul  
d. Der skal laves ny flyer  

i.Den skal rettes til og der skal printes nye  
ii.Den skal uddeles blandt dagplejer i området 
iii.Sarah og Sidsel retter til i flyver med udpluk fra de styrkede lærerplaner  

e. Der er lavet oplæg til hjemmeside og sendt til revidering 
i.Stillingstagen til om vi skal oprette forældreintra eller facebook hjemmeside- vi opretter ikke 
forældre intra på hjemmesiden, en enig bestyrelse mener ikke der er behovet. 

 
11. Arbejdsdag/forældremøde 2021 

• Datoer er godkendt, sendes ud til forældrene snarest af Linnéa.  
• Suppleanter skal vælges for næste år inden september 2021.  

 
12. Alkoholpolitik 

• Tidligere oplevelser med forældre der har haft svært ved at begrænse 
alkoholindtag  

• Begivenheder med børn er alkoholfri - Dette skal tages op til næste 
bestyrelsesmøde 

 
13. Lærerplaner 
a. De styrkede lærerplaner skal sættes ind i et skema og det skal forholde sig til Assens 
kommunes lærerplaner 
b. Nævn gymnastiksalen i planerne og ungarbejderne 
c. Bestyrelse godkender de styrkede læreplaner 

 
 



 
 
14. Eventuelt:  

• Internet 
o Vi har ikke modtaget nogen regning endnu ? 

• Hvem står for renovation, er det boet ?  
o Er der en kalender over hvornår container tømmes ? 
o Hvor skal containeren stå hvis den skal tømmes  

 

• Linnéa nævner at hun gerne vil have at vi skaber en fælles udflugt med børn OG 
forældre 

o Muligvis DM i ballonflyvning i 11+12/8 i Morud ?  

 

• Vi har svært ved at huske hvem der skal gøre hvad 
o Google keep kan bruges til at lave noter og skabe overblik.  
o Forsøges under møde i dag. 

 

• Venteliste/søskende fordele 

• Vi kan ikke garantere plads til søskende  

 

• Børnetal til næste år 
o Vi forventer at der muligvis går 5 børn ud til næste år 

• Julegaver til personalet derudover 
o Gave til Jens/Louise/Poul, Sarah køber. 

• Velkomstbrev 
o Forældre skal kontaktes 1 måned inden de starter så de ved vi tænker på 

dem, og de har tid til at købe de ting der er behov for. Sarah laver udkast til 
forældre velkomstbrevet og sender det til gennemlæsning ved Linnéa. 

 
 
 
 

 


